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A nyugdíjasok egyharmada  
a létminimum alatt él!

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly valamivel több, mint két-
millió ember részesült öregségi nyugdíjban. Közülük 2,7 százaléknak, vagyis 
több mint 54 ezer embernek nem érte el a juttatása az 50 ezer forintot. Míg 34,7 
százaléké a 100 ezret sem. Vagyis az idősek majd negyven százaléka a 90 ezer 
forint körüli létminimumon tengődik.

Nemrégiben Budapesten egy egyál-
talán nem hajléktalan kinézetű idős 
hölgy fordult hozzám keserű szavakkal. 
- Uram, szégyellem magamat, de 
kénytelen vagyok koldulni. Itt lakom 
a környéken, van egy kicsi saját laká- 
som, így hát, ahogyan megjön az a 70 
ezer körüli nyugdíjam, szinte mindent 
számlákra fizetek ki. Alig marad valami 
ennivalóra. Egyszerűen nyomorgok. 

Sajnos az idős hölgy nincs egyedül. 
Egy nemzetközi kutatás szerint a ma-
gyarok várják a legpesszimistábban, a 
legrosszabb egészségügyi állapotban, 
és a legkevesebb tartalékkal a nyug-
díjas éveket. Vagyis legtöbbjükre biztos 
nyomor vár.

Az öregségi átlagnyugdíj összege 
hazánkban 109 561 forint. És még ezt 
a számot is nyilván az a szerencsés 15 

százalék tornássza fel, 
akik 150 és 200 ezer fo-
rint körül kapnak nyug-
díjat. Ők jobbára azok 
közül kerülnek ki, akik 
mostanában mentek 
nyugdíjba. 

Vagyis egészen 
biztos, hogy a nyugdíjas-
ok helyzetét nem néhány 
százalékos emeléssel, 
hanem gyökeresen ja-
vítani kell.
Forrás: www.hvg.hu,
www.24.hu, www.444.hu

Hírek, amelyek  
eddig nem juthattak el mindekihez 

www.nyomtassteis.hu

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak 
el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy az itt olvasottakról másoknak is tud-
nia kellene, akkor nyomtassa ki, vagy fénymásolja le több példányban, és 
adja tovább! A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. 
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van Hornyák úrnak ennyi saját pénze. 
Kderült: az „Erzsébet a Kárpát-meden- 
cei Gyermekekért Alapítvány” főtitkári 
posztjáért havi bruttó kétmillió forin-
tot kap. Vagyis ezt az irdatlan men-
nyiségű havi fizetést nem tehetséges 
vállalkozóként keresi meg, hanem egy, 
az állam által létrehozott alapítványból 
kapja, azaz Önök adóforintjaiból.  

Szóval csak ennyi a baj. 
Meg az, hogy úgy tűnik, a Fidesz által 

kitömött elit már nem is érzékeli a pénz 
értékét. Fogalmuk sincs arról, hogy az 
országnak legalább a harmada, ennyi 
pénzből, 90 ezer forintból kénytelen 
nem naponta, hanem havonta megélni.  

Forrás:
www.444.hu

Mitől félnek az emberek a világban?

A Time Magazin augusztus elején közzétett egy térképet, amelyen bejelölték, 
hogy mitől félnek az emberek. Nos, sokféle dolog miatt aggódnak a különböző 
országokban. Legtöbben a klímaváltozástól, a gazdaság helyzet romlásától, a 
terrorizmustól, az USA és Kína erősödésétől, sőt még a számítógépes támad-
ásoktól is sokan tartanak. Ám van az egész nagy földgolyón egyetlen picike 
ország, ahol a legnagyobb rettegést a szír és iraki menekültek esetleges fel-
bukkanása okozza. Ettől sehol másutt nem félnek annyira, csak nálunk. 

A menekültek kérdése valóban súlyos probléma. Milliók ellenőrizetlen moz-
gása elfogadhatatlan és kezelni kell. Kezelni is akarja mindenki, az Európai Unió 
például a tagországok összefogásával. De most nem mozognak milliók Európa 
és Magyarország felé. És a menekültek nyomásának legjobban kitett országok 
lakói, a görögök, az olaszok, vagy éppen a németek sem félnek annyira, mint 
mi. Vajon miért? Rajtunk kívül bolond az egész világ?

Dehogy. Sajnos, ennek a jelenségnek egy egészen egyszerű magyarázata 
van. Sehol a világon nem költöttek el annyi milliárdot a félelem elterjesztésére, 
mint nálunk. Nem riogatták az embereket plakátokon, a televíziókban, a rá-
diókban és az újságokban a migránsokkal. Mert a mi kormányunk szempon-
tjából sokkal jobb, ha az emberek a migránsoktól félnek a legjobban, és nem 
attól, hogy nem tudnak kijönni a fizetésükből, hogy összeomlik az egészség- 
ügyünk, hogy elmenekülnek az országból a gyerekeink, hogy kidobnak ben-
nünket az Európai Unióból a korrupt politikusaink miatt. Mi csak ne foglalkoz-
zunk ezekkel az égető kérdésekkel, inkább rettegjünk a menekültektől, a „mi-
gránsoktól”. És vegyük észre, hogy ettől a rettenetes veszélytől csak egyetlen 
ember tud megvédeni minket. Hát ezért kellett annyi milliárdot elkölteni az 
agymosásra. Hiszen hamarosan jönnek a választások.



Hullik a pénzeső  
az állami cégek vezetőire
Éves alapbérük 10-80 százalékával honorálta az állami cégek vezetőit a kor-
mány 2016-ban. A Magyar Követeléskezelő Zrt. vezérigazgatója például annyi-
ra jól teljesít, hogy 9,3 millió forint jutalmat kapott.

Szimpla a dupla családi pótlék

Hiába a nagy bejelentés az évkezdési dupla családi pótlékról, valójában 
annyi történik, hogy a szeptemberi családi pótlékot egy, azaz egy héttel 
korábban, még augusztusban utalják, ezért szeptemberben majd nem kap-
nak családi pótlékot.

Rétvári Bence államtitkár úr volt kedves bejelenteni: a kormány azzal tá- 
mogatja a családokat, hogy dupla családi pótlékot kapnak augusztusban a 
kormánytól, amire bizony szükség is van, hogy könnyebb legyen az iskolakez-
dés. A teljes, mondjuk így, kommunikációs gépezet rá is mozdult az államtitkár 
mondására – dupla családi pótlék, milyen jól hangzik már, milyen rendes is ez 
a kormány a családokhoz – írja Balavány György a HVG című internetes lapban.

Valójában annyi történik, hogy a szeptemberi családi pótlékot egy, azaz egy 
héttel korábban utalják, ezért szeptemberben nem kapnak a családok családi 
pótlékot. Amivel több gond is van. Az egyik, hogy a kis nemzeti erőforrásoknak 
enni, inni és ruházkodni kell szeptemberben is, éppúgy, mint augusztusban, 
vagy júliusban, vagy bármelyik hónapban. Ilyen célokra szokás felhasználni a 
családi pótlékot az összes létező hónap mindegyikében, és hát szeptember-
ben, jól látja az államtitkár úr, ezeken felül plusz tételként jelentkezik az iskola-
kezdés költsége. Az egyéb tételek azonban megmaradnak.

Vagyis az előrehozott utalással nem segítenek senkinek semmit, miközben 
azt mondják, hogy igen. Ezt nevezik hazugságnak.

Egyébként pedig a családi pótlék nem adható, hanem jár, és a pénz, amit 
a kormány nagy büszkén egy héttel korábban utal, abból van, amit például a 
családok, igen, a nélkülöző családok is, befizettek különféle adók formájában. 
Ez nem a politikusok pénze, tehát ebből nem is lehet kegyet gyakorolni.  

Forrás: www.hvg.hu

2
3

A MÁV-nál a Magyar Nemzet című lap 
becslése szerint 23,6 millió forintot 
oszthattak szét a felső vezetés jutal-
mazására. Bár azt nem tudni, hogyan 
aránylik a prémium az éves alapbérhez 
a vasúti társaság- 
nál, de azt igen, hogy 
Dávid Ilona vezér- 
igazgató havi bruttó 
ötmillió forintot kap, 
éves szinten tehát 
bruttó 60-at. Mivel 10 
százalékos prémiu- 
mokat fizetnek, Dá- 
vid Ilona esetében 
ez 6 millió forintra 
jön ki. A vezérigazga- 
tó-helyetteseknek 
2,1-3,6 millió forintos 
prémium jár.

Rekordmértékű, 80 százalékos 
prémiumot fizettek az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt.-nél és a Duna-menti Vízmű 

Zrt.-nél is, de azt nem sikerült kideríte- 
nie a Magyar Nemzetnek, hogy ez tény- 
legesen mekkora összeget jelent.

Az igazi győztes Kalocsai Attila, a 
Magyar Követeléskezelő Zrt. vezér- 

igazgatója, aki annyira 
jól teljesít, hogy 9,3 mil-
lió forint jutalmat kapott 
a múlt évben. A Magyar 
Fejlesztési Bankhoz tar-
tozó követeléskezelő 
vezérének éves alapbére 
amúgy bruttó 46,8 millió 
forint.

Illés Zoltán, a Magyar 
Posta Zrt. tavaly nyáron 
kinevezett vezérigazga- 
tója 5 millió forint jutalmat 
kapott 2016-ra, mindezt 5 

hónap munkaviszony után.
Jó hír, hogy éppen most zajlik az 

aláírásgyűjtés egy népszavazáshoz, 
amely arról szólna, hogyan fékezzék 

meg ezt a parttalan 
állami költekezést. 
A kezdeményezők 
azt szeretnék elérni, 
hogy ne kereshes-
senek többet az áll-
ami cégek vezetői, 
mint a köztársasági 
elnök.

Forrás: 
www.magyarnem-
zet.hu  
www.hvg.hu

Sok-e egy balatoni nyaralásért 
napi 90 ezer forint?

Országos felháborodást keltett, hogy a szegény sorsú gyerekeket Zánkán 
üdültető alapítvány vezetője, Hornyák Tibor egy olyan villából jár be dolgozni, 
amelyet napi 90 ezer forintért lehet bérelni.

Bayer Zsolt publicista, a Fidesz egyik 
emblematikus személyisége szerint 
ebben nincsen semmi rendkívüli. Miért? 
„Egy putriból járjon be dolgozni?” – te- 
szi fel a kérdést kapcsolódó írásában. 
(Zárójelben: azért a putri és a napi 90 
ezer forintért bérelt villa között lehetne 

átmenetet találni.) Bayer úgy véli, sen-
kinek semmi köze ahhoz, hogy Hornyák 
35 napra hárommillió forintot fizetett a 
bérelt villáért, hiszen ezt a saját pén-
zéből állta.

Szerencsére a 444.hu című interne-
tes újság utánanézett, hogy honnan is 


